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Stand van zaken project MIJN.streek formularium 

 
Het einde van de eerste subsidie periode (31-12-2017) van het project MIJN.streek formularium is in zicht. Tijd 
om de stand van zaken op te maken. De afgelopen 2 jaren is veel werk verzet, dat heeft geleid tot mooie 
resultaten. Zo is het MIJN.streek formularium aangeschaft, ingericht en geïmplementeerd bij de huisartsen in 
zowel de regio OZL als WM. Er wordt maandelijks spiegelinformatie aangeleverd aan de deelnemers met de 
scores op het raadplegen en voorschrijven met EVS. Verder zijn afspraken tot stand gekomen met CZ inzake de 
beloning voor het gebruik van EVS. Dit heeft geleid tot een aanvullend addendum op het huisartsencontract. 
 
Er zijn echter ook zaken die nog onze aandacht behoeven. Zo is de aanhaking van medisch specialisten en 
apothekers nog onvoldoende geregeld, terwijl we toch een transmuraal formularium nastreven. Daarnaast wordt 
momenteel hard gewerkt aan het borgen van het MIJN.streek formularium in een vaste structuur, het 
doorontwikkelen van de spiegelinformatie (van maandelijks op praktijk niveau naar realtime op individueel 
niveau) en het aanpassen van de honorering.  
 
Hoe gaan we verder in 2018? 
We gaan door! We zijn een goede weg ingeslagen, maar hebben met z’n allen nog wat meer tijd nodig om één 
en ander voor elkaar te krijgen. Er is dan ook een aanvullende subsidie aanvraag ingediend met de volgende 
doelstellingen: 
 De aansluiting van de specialisten en de apothekers bij het MIJN.streek formularium (incl. monitoring en 

beloning); 
 De afronding van de borging van de formulariumcommissie; 
 De afronding van een monitoringsformat; 
 De borging van het formulariumgebruik bij huisartsen. 
 
We houden jullie ook in 2018 m.b.v. de nieuwsflits op de hoogte van de voortgang. 
 
 
 

 

 



 
Bedankt voor jullie inzet de afgelopen twee jaren om dit project tot een succes te maken. Hopelijk mogen we in 
2018 ook rekenen op jullie enthousiaste deelname! De projectgroep gaat in ieder geval vol goede moed en met 
veel energie verder.  
 
Wij wensen jullie fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!  
 
Namens de projectgroep, 
 
Jessica Vliegen 

 

Status addendum voor huisartsen 2018 

Addendum 2017 
Huisartsen hebben over 2017 reeds een addendum ontvangen. Hierin is een voorstel voor 
honorering opgenomen. Op basis van evaluatie van de beschikbare data (met dank aan Math 
Hundscheid) heeft de projectgroep geconcludeerd, dat de huidige indicator geen recht doet aan 
de geleverde inspanningen van huisartsen. In het eerste kwartaal van 2018 neemt de 

projectgroep een besluit aangaande passende honorering. Daarna wordt u hierover geïnformeerd. 
 
Addendum 2018 
U hebt van CZ een brief ontvangen met wijzigingen op de driejarige huisartsenovereenkomst, of een nieuw 
eenjarige overeenkomst huisartsenzorg. Hierbij heeft u een keuze kunnen maken tussen de prestatie Doelmatig 
Voorschrijven of de prestatie Formularium Gericht Voorschrijven. Omdat u deelneemt aan het project 
MIJN.streek formularium en daar een addendum voor heeft getekend, hebt u geen keuze hoeven te maken voor 
de prestatie Doelmatig Voorschrijven of de prestatie Formularium Gericht Voorschrijven. Begin 2018 ontvangt u 
het in overleg met uw vertegenwoordigers (Bem Bruls, Paul Bergmans en Louis de Wolf) opgestelde addendum 
MIJN.streek formularium 2018. Voor vragen, kunt u contact opnemen met René Bekhuis, huisartseninkoper CZ 
via rene.bekhuis@cz.nl. 
 
Ook landelijk zijn er ontwikkelingen inzake goede indicatoren voor formulariumgericht voorschrijven door 
huisartsen (onderzoek door NIVEL). De projectgroep besluit begin 2018 over aansluiting op deze landelijke 
ontwikkelingen.  
  
 

Spiegelinformatie huisartsen 

Stand van zaken MIJN.streek formularium in cijfers: 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 
Het EVS gebruik blijft stijgen! 
 
Vragen 

 Heeft u vragen of feedback inzake de maandelijkse spiegelinformatie, dan kunt u dit mailen aan 
m.hundscheid@hozl.nl.  

 Heeft u ondersteuning nodig? Mail dan met Louis de Wolf, Paul Bergmans of Bem Bruls. Zij zullen 
afhankelijk van uw vraag passende ondersteuning proberen te regelen. 

 

Toetsgroep inhoud MIJN.streek formularium 

Inhoud formularium 
De afgelopen maanden hebben huisartsen en apothekers vragen gesteld en signalen doorgegeven waardoor 
het formularium verder ontwikkeld is. We verzoeken iedereen om dit te blijven doen.  
 
Ten opzichte van de vorige nieuwsflits is het formularium weer met enkele medicatiegroepen uitgebreid en 



bijgewerkt in het EVS. Bijgevoegd Overzicht MIJN.streek formularium per 08-12-17. Dit aangepaste overzicht 
vindt u natuurlijk ook terug in de werkafspraken (app) onder categorie Apotheek. 
 
Indien u vragen heeft over de gemaakte keuzes of indien u zaken mist in het MIJN.streek formularium kunt u 
contact opnemen met Luc Peeters lmpeetersudding@home.nl. 
 
Vacature:  
De toetsgroep is op zoek naar een huisarts uit de regio OZL om de groep te versterken. 
 
De toetsgroep maakt per medicatiegroep keuzes welke medicatie opgenomen wordt in het MIJN.streek 
formularium. Hiervoor wordt in 2018 10x vergaderd. Van leden wordt verwacht 10x aanwezig te zijn en de 
vergaderingen mee voor te bereiden. 
 

    Voor meer informatie kunt ut terecht bij Luc Peeters lmpeetersudding@home.nl.  
 
Ontwikkelingen 
Vanuit de toetsgroep is een voorstel gedaan voor borging van het formularium in een formulariumcommissie. 
Dit voorstel wordt momenteel verder aangescherpt en vervolgens voor goedkeuring aangeboden bij de DB’s 
en Stuurgroepen MijnZorg en AndersBeter. Daarna start de wervingsprocedure voor leden van de 
formulariumcommissie. De commissie zal bestaan uit huisartsen en (ziekenhuis)apothekers. Specialisten 
worden afhankelijk van de te bespreken medicatiegroep benaderd om deel te nemen. Heeft u interesse om 
het formularium mee te bewaken en ontwikkelen, houdt de berichtgeving dan goed in de gaten.  
 

Wist u dat? 

 De projectgroep samen met Digitalis (prescriptor) werkt aan monitoring op basis van daadwerkelijk 
voorschrijven conform formularium. 

 Binnenkort een app (samenwerking Digitalis en NHG) beschikbaar komt met toegang tot het MIJN.streek 
formularium. 

Heeft u vragen of wenst u ondersteuning? 

Bent u…                                   Uw contactpersoon                  Mailadres 
Specialist                                   Timo Lenderink                             t.lenderink@zuyderland.nl 
                                                          Marielle Krekels                            m.krekels@zuyderland.nl  
Apotheker                                          Daphne van Limborgh                  dvlimborgh@benuapotheek.nl 
                                                          Monique v.d.Kuy                           kuyree@ezorg.nl  
                                                          Peggy Vromen                               p.vromen@eerstelijn.net  
Huisarts                                    Louis de Wolf                                louisdewolf@meditta.nl  
                                                          Bem Bruls                                      b.bruls@hozl.nl 
                                                          Lucienne Spaans                           l.spaans@hphn.nl 
 
Voor vragen over: 
 Inhoud formularium en technische problemen kunt u terecht bij Luc Peeters lmpeetersudding@home.nl 
 De spiegelinformatie kunt u terecht bij Math Hundscheid m.hundscheid@hozl.nl.   
 Technische ondersteuning kunt u bellen of mailen met de helpdesk van Prescriptor via +31-(0)20-575 46 60 

/ prescriptor@digitalis.nl. 
 Het project MIJN.streek formularium kunt u terecht bij Jessica Vliegen, 06-31695584 /  

jessicavliegen@mcc-omnes.nl  
 

 

 


